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O nouă propunere legislativă prevede reducerea emisiilor  de dioxid de carbon
provenite de la maşinile noi şi stimularea pieţei de autoturisme cu emisii reduse sau
zero emisii.  

Parlamentarii  vor  vota  o  propunere  de  modificare  a  normelor  privind  sectorul
audiovizual, vizând un cadru în care drepturile minorilor sunt mai bine protejate  

Marţi dimineaţa, deputaţii  vor discuta priorităţile Parlamentului pentru reuniunea
şefilor de stat şi de guvern care va avea loc pe 18 octombrie la Bruxelles.  

Europarlamentarii vor discuta miercuri ultimele reforme privind justiţia în România şi
impactul acestora în ceea ce priveşte statul de drept, în prezenţa Prim-ministrului
Viorica Dăncilă.  

Prim - ministrul Estoniei, Jüri Ratas va avea o dezbatere cu membrii Parlamentului şi
cu Preşedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker miercuri, 3 octombrie, la ora 10:00
(11:00 ora României)
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Mai multe informaţii
• Proiect de ordine de zi
• Sesiunea plenară în direct - EP Live
• Conferințe de presă și alte evenimente
• Europarl TV
• Website-ul Serviciului Audiovizual al Parlamentului European
• EP Newsbub
• Podcasturi EPRS ale ședințelor plenare pe teme importante
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Deputaţii  vor  maşini  mai  puţin  poluante  pe
drumurile  UE  din  2030  
 
O nouă propunere legislativă prevede reducerea emisiilor  de dioxid de carbon
provenite de la maşinile noi şi stimularea pieţei de autoturisme cu emisii reduse sau
zero emisii. 
 
Comisia pentru Mediu a Parlamentului European propune stabilirea unor obiective mai
ambiţioase pentru reducerea emisiilor produse de maşinile noi la nivel european până în
2030,  şi  anume 45% (în  comparaţie  cu obiectivul  propus de Comisie,  30%; anul  de
referinţă 2020) cu un obiectiv intermediar de 20% în anul 2025. Propunerea legislativă
stabileşte obiective similare şi pentru noile camioane.
 
Producătorii de maşini vor trebuie de asemenea să ţină cont că autoturismele cu emisii
zero sau emisii reduse (care produc mai puţin de 50gr de CO2/km) vor trebui să reprezinte
40% din piaţa de vânzări de maşini şi camioane noi în anul 2030 şi 20% în 2025.
 
Background
 
Transportul este singurul sector major în UE unde emisiile cu efect de seră sunt încă în
creştere, conform textului propunerii. Pentru ca angajamentele asumate la COP21 în 2015
să  poată  fi  respectate,  este  nevoie  de  accelerarea  procesului  de  decarbonizare  a
întregului sistem de transport, în contextul eforturilor pentru a ajuge la emisii zero în anul
2050.
 
Dezbatere: marţi, 2 octombrie
 
Vot: miercuri, 3 octombrie
 
Procedura: procedura legislativă ordinară
 
Conferinţa de presă: miercuri, 3 octombrie, ora 15:00 (16:00 ora României)
 

 
Mai multe informaţii
• Draft raport - standardele de performanţă privind emisiile pentru autoturisme noi şi pentru vehiculele

utilitare uşoare noi
• Comunicat de presă - votul în Comisia PE (11.09.2018)
• Profilul raportorului Miriam Dalli (S&D, MT)
• Fişa de procedură
• EP research: CO2 standards for new cars and vans
• Fotografii şi materiale audiovizuale
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Reguli noi în domeniul audiovizual 
 
Parlamentarii  vor  vota  o  propunere  de  modificare  a  normelor  privind sectorul
audiovizual, vizând un cadru în care drepturile minorilor sunt mai bine protejate 
 
şi o cotă de 30% pentru conţinutul european pe platformele video online.
 
Legislaţia modificată se va aplica posturilor radio sau TV, dar şi platformelor video la
cerere şi platformelor video-sharing, precum Netflix, YouTube sau Facebook.
 
În ceea ce priveşte protejarea drepturilor minorilor, aceste reguli obligă platformele online
să ia măsuri împotriva conţinutului care incită la violenţă, ură sau acte de terorism şi sunt
mai stricte cu privire la publicitatea şi plasarea de produse în cadrul programelor pentru
copii.
 
Noi reguli pentru publicitate
 
Publicitatea poate reprezenta maximum 20% din perioada de transmisii între orele 6:00 şi
18:00.
 
Vot: joi, 2 octombrie
 
Procedura: COD
 
Conferinţa de presă: miercuri, 3 octombrie ora 10:00 (11:00 ora României) cu raportorii
 
Petra Kammerevert (S&D, DE) şi Sabine Verheyen (EPP, DE)
 

 
Mai multe informaţii
• Textul agreat cu Consiliul (iunie 2018)
• Comisia pentru Cultură a PE susţine acordul privind noile norme în domeniul audiovizual (11.07.2018)
• Sabine Verheyen (EPP, DE)
• Petra Kammerevert (S&D, DE)
• Fişa de procedură şi documente relevante
• EP Research – Briefing
• Fotografii şi materiale audiovizuale
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Deputaţii vor dezbate priorităţile pentru Summitul
UE 
 
Marţi dimineaţa, deputaţii vor discuta priorităţile Parlamentului pentru reuniunea
şefilor de stat şi de guvern care va avea loc pe 18 octombrie la Bruxelles. 
 
Brexit, migraţie şi securitate internă sunt temele centrale ale Summitului.
 
Cu mai puţin de 6 luni înainte de Brexit, prevăzut pentru 30 martie 2019, şefii de stat şi de
guvern ai UE vor discuta (în format UE27) stadiul negocierilor privind acordul de retragere
a Marii Britanii.
 
Dezbatere: marţi, 2 octombrie
 
Procedura: dezbatere fără rezoluţie
 

 
Mai multe informaţii
• Fotografii şi materiale audiovizuale
• Rezoluţiile Parlamentului European privind Brexit
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Statul de drept în România: independenţa justiţiei
dezbătută în plenul PE
 
Europarlamentarii vor discuta miercuri ultimele reforme privind justiţia în România
şi impactul acestora în ceea ce priveşte statul de drept, în prezenţa Prim-ministrului
Viorica Dăncilă. 
 
În sesiunea plenară din 12 - 15 noiembrie va fi supusă votului Parlamentului o rezoluţie pe
această temă.
 
Parlamentul European a dezbătut deja tema statului de drept în România în luna februarie
a acestui an, în contextul protestelor masive generate de aprobarea de către Parlamentul
României a propunerilor de revizuire a sistemului judiciar şi a modificărilor normelor privind
conflictul de interese. Codul penal şi codul de procedură penală au fost de asemenea
modificate, dar aceste modificări sunt în prezent analizate de Curtea Constituţională.
 
Protestatarii  au ieşit  din  nou în  stradă în  luna august  pentru  a  demonstra  împotriva
corupţiei şi a modificărilor din sistemul judiciar. Mai multe persoane au fost rănite în urma
ciocnirilor între jandarmi şi protestatari.
 
În ianuarie 2018, Comisia Europeană a transmis avertizări privind efectele pe care aceste
amendamente le-ar putea avea asupra independenţei sistemului judiciar din România şi
asupra capacităţii acestuia de a lupta eficient împotriva corupţiei. Înainte de dezbaterea
din plenul Parlamentului, Frans Timmermans, prim Vice-Preşedinte al Comisiei Europene,
va participa la o discuţie cu eurodeputaţii în cadrul Comisiei pentru Libertăţi Civile, Justiţie
şi Afaceri interne, luni, 1 octombrie.
 
Dezbatere: miercuri, 3 octombrie, ora 9:00 (10:00 ora României)
 
Vot: sesiune plenară 12 - 15 noiembrie
 
Procedura: Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei, cu rezoluţie
 

 
Mai multe informaţii
• Raport privind progresul înregistrat de România în cadrul MCV (15.11.2017)
• Free photos, video and audio material
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Jüri  Ratas  va  dezbate  viitorul  Europei  cu
europarlamentarii
 
Prim - ministrul Estoniei, Jüri Ratas va avea o dezbatere cu membrii Parlamentului
şi cu Preşedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker miercuri, 3 octombrie, la ora 10:00
(11:00 ora României)
 
Jüri Ratas este Prim - ministrul Republicii Estonia din noiembrie 2016 şi este totodată
preşedintele Partidului de Centru din Estonia.
 
Până în prezent, următorii  şefi  de stat sau guvern au participat la dezbaterile privind
viitorul Europei:
 

Irlanda: Prim-ministrul Leo Varadkar pe 17 ianuarie 2018, 
Croaţia: Prim-ministrul Andrej Plenkovic pe 6 februarie 2018, 
Portugalia: Prim-ministrul António Costa pe 14 martie 2018, 
Franţa: Preşedintele Emmanuel Macron pe 17 aprilie 2018, 
Belgia: Prim-ministrul Charles Michel pe 3 mai 2018, 
Luxemburg: Prim-ministrul Xavier Bettel pe 30 mai 2018, 
Olanda: Prim-ministrul Mark Rutte pe 13 iunie 2018 şi 
Polonia: Prim-ministrul Mateusz Morawiecki pe 4 iulie 2018, 
Grecia: Prim - ministrul Alexis Tsipras, pe 11 septembrie 2018.
 

Următorul  lider  UE  care  se  va  adresa  Parlamentului  European  este  Klaus  Werner
Iohannis,  Preşedintele  României,  în  cadrul  şedinţei  plenare  din  22  -  25  octombrie.
 
Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani şi Prim - ministrul Jüri Ratas vor face
declaraţii de presă comune miercuri, la 12:30 (13:30 ora României).
 
Dezbatere: miercuri, 3 octombrie, ora 10:00 (11:00 ora României)
 
Procedura: dezbatere fără rezoluţie
 
Declaraţii de presă: miercuri, la 12:30 (13:30 ora României), la sala de protocol.
 

 
Mai multe informaţii
• Biografia Prim - ministrului Jüri Ratas
• Dezbaterile privind viitorul Europei în Parlamentul European
• Free photos, video and audio material
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